
Budsjett investeringer VA 2020 
• Filter Finnøy og Håkonhals, 249.550 kr 

• Ny hovedplan, 440.000 kr 

• Buvåg vannverk, 2.186.150 kr 

• Forsyningslinje Kjerrvann (Drag), 1.380.000 kr 

• Kumrehabilitering, 1.581.250 kr. 

• Vannvogn Drag, 160.000 kr 

Filter Finnøy og Håkonhals 
Både Finnøy og Håkonhals vannverk har for høye verdier av fluorid i drikkevannet, og har hatt dette i 

en årrekke. I tillegg har det blitt oppdaget at ved Finnøy vannverk er det også for høye forekomster 

av klorid og natrium. Begge steder har brønn som vannkilde, og disse stoffene utskilles fra forskjellige 

bergarter. Disse verdiene er over verdier som mattilsynet godkjenner, og må derfor tas tak i. 

Fluorid i større mengder enn anbefalt grenseverdi kan gi misfarging og skade på tannemaljen og 

eventuelt skadevirkning på skjelettet ved at skjelettet blir hardere og sprøere. Det er spesielt skadelig 

for foster og små barn. I drikkevannsforskriften er grenseverdien for fluorid satt til 1,5 mg/l, som 

også er WHO’s helsebaserte grenseverdi. Håkonhals har klart størst problemer med fluorid, men 

målinger tidvis over 6 mg/l, men ligger vanligvis i underkant av 5 mg/l (som også er svært høyt). Ved 

Finnøy vannverk er høyeste forekomst registrert i 2011 på 3,6 mg/l, og de siste to årene har det 

ligget mellom 2,5 – 3 mg/l.  

Klorid/ natrium henger tett sammen (natriumklorid, NaCl), og kan føre til korrosjon, samt gi 

smaksproblemer. Helsemessig er det sammenheng mellom NaCl- inntak og blodtrykk. Svært høyt Na- 

innhold vil kunne representere problem for personer som må leve på saltfattig diett. I 

drikkevannsforskrifter er tiltaksgrense for natrium satt til 200 mg/l av smaksmessige grunner. 

Sommeren 2018 ble verdien på natrium ved Finnøy vannverk målte til 218 mg/l og sommeren 2019 

var den på 222 mg/l. drikkevannsforskriftens grenseverdi for klorid er 250 mg/l. Dette er testet for i 

flere år ved både Finnøy og Håkonhals vannverk. Håkonhals har ikke for høye verdier her, men ved 

Finnøy vannverk har klorid vært et problem i perioder. Det siste året har dette problemet økt, og 

siste vannprøve viste et kloridinnhold på 434 mg/l. 

Det har vært opplyst i flere år at gravide og små barn ikke skal ha drikkevannet ved disse 

vannverkene som hovedvannkilde grunnet høye forekomster av fluorid, noe også helsesøster og 

kommunelege er informert om. Derimot er det ikke slik vi burde drifte vannverkene våre, vi burde 

kunne sikre trygt og godt drikkevann til våre abonnenter.  

Ved Finnøy vannverk ser vi også en gradvis økning i forekomstene av alle tre parameterene, og det 

rapporteres at vannet smaker ille grunnet natrium- og kloridinnhold.  

Tiltak som er sett på er at alle husstander får installert et lite filter i forbindelse med vaskene deres. 

Dette tilbudet vil bli gitt til alle fastboende, som er de som har vannet som hovedvannkilde. Et slikt 

filter monteres i skapet under kjøkkenvask, og inkluderer en liten tank hvor ferdig renset vann lagres, 

klart til bruk når det trengs. Det monteres så en ekstra vannkran på vasken, hvor personene i 

husstanden kan tappe seg drikkevann. Løsningen er lik den de i dag har ved Musken vannverk, som 

vil bli en del av Hamarøy kommune i 2020, og er den mest økonomiske samtidig som det gir 

helsemessig trygt vann. 



I 2018 ble et slikt filter testet på Finnøy, og viste svært gode resultater. Dessverre ble ikke fluorid 

testet denne gangen grunnet en misforståelse med laboratoriet, men produsent garanterer at filteret 

også fjerner fluorid effektivt fra drikkevannet. Resultatet fra analysen er listet i tabellen under. Her 

kan det leses at analysene fra vannprøven med filtrert vann er godt innenfor drikkevannsforskriftens 

grenseverdier. 

 Dato Klorid  
[mg/l] 

Natrium 
[mg/l] 

Analyse uten filter 14.12.18 313 144 

Analyse med filter 14.12.18 13 8,1 

 

Det er ved disse to vannverkene til sammen 19 fastboende. Et filter koster, med installasjon rundt 

7000 kr. Dette gir en totalpris på 152.950 kr, med sikkerhetsmargin på 15%. 

Etter innspill fra rådmann blir også estimat med fritidsboliger ved Finnøy vannverk inkludert i dette 

da kommunen har mottatt klager fra eiere av fritidsboliger grunnet smak av natrium i vannet. Det er 

12 fritidsboliger ved Finnøy vannverk, som ved samme kalkulasjon blir å koste 96.600 kr med 15% 

sikkerhetsmargin.  

Totalt blir dette 249.550 kr. 

Ny hovedplan 
Ny kommune krever ny hovedplan. Arbeidet er i gang, men det kreves innleide konsulenter for å få 

dette gjennomført. Her skal en langsiktig plan legges frem, med satsningsområder og investeringer. 

Det er et viktig verktøy for å nå målene våre. 

Prisen på ferdig produsert hovedplan er gitt av Multiconsult som vant frem i konkurransen vi kjørte 

på dette. Planen skal være ferdig i mars 2020. Ansatte fra dagens Hamarøy og Tysfjord vest er 

inkludert i arbeidet for å få god oversikt over problemområder. 

Pris: 440.000 kr. 

Buvåg vannverk 
Buvåg vannverk har vært svært ustabilt i flere år, ifølge enkelte helt siden det ble opprettet. Der er 

store problemer med driftsstans, som igjen gir store kostnader i overtid for vaktstyrken i kommunen 

og innleie av rørlegger, i tillegg til den belastningen det fører på abonnentene som i perioder er uten 

vann. På det verste kan det ta uker før det lykkes å få opp normal vanntilførsel igjen etter en stopp, 

og stoppene kommer uten forvarsel. 

Vannverket har et dårlig beredskap ved for eksempel strømstans, da der ikke er aggregat. Ved stopp 

stopper også vanntilførselen til abonnentene opp umiddelbart da der ikke her rentvannsmagasin og 

aggregat. Fordi det er så vanskelig å få start igjen når det stopper, går vannverket kontinuerlig. Det er 

åpnet en sluse på kaia, på enden av vannledningen som slipper vann direkte på havet for at ikke 

trykket i rørene skal bli for høyt. Dette medfører naturligvis høyere strømregning enn nødvendig, og 

slitasje på utstyr. 

Det er derfor jobbet mye med dette vannverket det siste året. I tillegg til driftsstans er UV- anlegget 

der så gammelt at vi har fått pålegg av mattilsynet å bytte dette ut. UV- anlegget er desinfeksjonen 

som dreper skadelige bakterier som kan oppstå i råvann. Selv om vannprøvene viser at dagens UV- 

anlegg fungerer godt til sin hensikt da vi oppnår god rensing, er det som nevnt ikke godkjent av 



mattilsynet. Det er heller ingen annen rensing der, og vi ser av vannprøvene at vannkvaliteten er 

dårlig (grums og uklart vann med smak og lukt), som vi også vil få pålegg fra myndighetene på 

dersom ikke det gjøres noe med rensingen.  

I høst skal det testes ut en vacuumpumpe på anlegget som skal få opp driften, og fluktuere luft som 

oppstår i sugeledningen fra vannet til renseanlegget. Dette er steg 1. 

I 2020 er det planlagt å bygge om renseanlegget, til å inkludere et forfilter, membrananlegg og ny UV 

for desinfeksjon. I tillegg er det planlagt å anlegge rentvannsmagasin ved vannverket som rommer 

vann til 2 døgn ved driftsstans, og aggregat i tilfelle strømstans.  

Rapporter A01, A02, A03 og A04 vedlagt dokumentet beskriver detaljer rundt hvilke løsninger som er 

valgt og hvorfor. 

Tiltak Estimert pris  Pris med 15% margin 

Forfilter 55.000 63.250 

Membranrigg med UV 500.000 575.000 

Rentvannsmagasin 250.000 287.500 

Aggregat 396.000 455.400 

Ombygging vannverk 700.000 805.000 

Totalt  2.186.150 

Dagens problemer ved vannverket fører til at det er her vaktgruppa og vann og avløps ansatte i 2019 

har brukt mest overtidstimer. Grovt estimert er det så langt i år betalt ut rundt 50.000 kr i overtid på 

grunn av problemer ved Buvåg vannverk. I tillegg tar noen ut avspasering fremfor timebetaling ved 

overtidsarbeid, det er derfor grunn til å tro at dette tallet er høyere enn hva som fremkommer i 

regnskapet så langt for 2019. Det er også brukt rundt 57.000 kr så langt i år for innkjøp av materialer, 

og tjenester fra andre i forbindelse med driftsstans. Noe er enda ikke fakturert av leverandør etter 

siste driftsstans i Juli. I 2018 ble det brukt i overkant av 200.000 kr til overtid, materialer og tjenester 

ved vannverket grunnet driftsstans og problemer med å opprettholde vannforsyning.  

I tillegg til pålegg fra mattilsynet om utbedring av renseanlegg er det derfor helt nødvendig å 

oppgradere anlegget i 2020. 

Forsyningslinje Kjerrvann 
Inntaket til Drag vannverk er i Kjerrvannet ved Grytafjellet. Det er flere kilometer ledning som ligger 

nedgravd og leder vannet til vannbehandlingsanlegget. I dag er det en pumpestasjon ved inntaket 

som pumper vannet over en høyde før resten av ledningen er lagt med selvfall ned til anlegget.  

Det er en historikk på denne ledningen med driftsproblemer og utfordringer med leveringssikkerhet. 

Bare å komme seg frem til pumpene, spesielt på vinterstid, er utfordrende i seg selv da 

værforholdene på fjellet kan være tøffe. Avdelingen disponerer en snøscooter, men må i tillegg ha 

med seg ski da det ikke alltid er fremkommelig med scooteren. De må også alltid dra to sammen opp 

dit av sikkerhetsmessige grunner da der heller ikke er mobildekning. Ved feil på pumper eller annet 

utstyr må det også fraktes deler og materiell opp, som ikke er en enkel jobb på en svært dårlig 

anleggsvei, spesielt ikke dersom en må gå på ski opp. 

Det er klargjort for å kunne legge om denne ledningen slik at hele strekket ligger med selvfall og 

denne pumperiggen kan utfases. Dette er store kostnader som allerede er blitt investert i dette, så nå 

gjelder det bare å få fullført jobben. 



Et slikt tiltak vil gjøre anlegget mye mer robust med tanke på driftssikkerhet og HMS. Kostnaden er 

estimert til 1.200.000 kr i 2017. Med 15 % sikkerhetsmargin blir dette 1.380.000 kr. 

Kumrehabilitering 
Det er en rekke kummer i kommunen som må byttes ut. Her er det både felleskummer og 

vannkummer som ikke fungerer som de skal. Ved å ha gamle kummer, spesielt felleskummer risikerer 

man ved spyling av nettet (som må utføres en gang i året) at det blir undertrykk i kummen og det kan 

komme inn skittent vann i vannledningene. Dette kan få alvorlige konsekvenser. Kummer som ikke er 

felleskummer men med dårlig, eller ikke fungerende armatur vanskeliggjør eller umuliggjør ting som 

lekkasjesøk og effektiv spyling av ledningsnettet, og er derfor også høyt prioritert. Problemet er stort 

både i dagens Hamarøy og Tysfjord kommuner, og må jobbes systematisk med i flere år fremover. 

Et kumbytte koster mellom 100.000- 150.000 kr. Å ta utgangspunkt i at det skal byttes minst en kum 

per vannverk burde være et minimum. 

Med 11 vannverk i den nye kommunen gir dette et estimat, med 15 % sikkerhetsmargin, på 

1.581.250 kr. 

Vannvogn Drag 
Det er behov for styrket beredskap i kommunen på vannsiden. For å kunne sikre vanntilførsel til 

abonnenter ved stans på vannforsyning eller andre kriser er det nødvendig med vannvogn som kan 

fraktes rundt i kommunen. 

Vi har i dag en vannvogn stasjonert på Oppeid. Denne står på traktorhenger og rommer 1500 liter 

vann. Vognen er brukt flere ganger årlig ved uforutsette stans i vannforsyningen. Det er ønskelig å få 

denne over på biltilhenger slik at flere i vaktgruppen kan frakte den når det er behov for dette, og slik 

at vi ikke er avhengig av traktor. 

I tilfeller hvor det er bruk for en slik vanntank er personalet opptatt med å forsøke å reparere feil 

som har oppstått, og det er ofte bruk for så mange hender som mulig. Å kjøre tanken fra eksempelvis 

Oppeid til Finnøy på traktorhenger tar flere timer, i tillegg til arbeidet med å tømme, rense og fylle 

tanken. 

I 2020 får vi to nye vannverk vi må dekke med vanntanken, i tillegg til de 8 vannverkene vi har i dag. 

Musken vannverk er ikke tatt med her da vi ikke kommer oss dit med bilhenger.  

Det er derfor tatt med i budsjettet for 2020 at vi skal få en slik vanntank på bilhenger på Drag også. 

Vare Antall Enhetspris Pris 

Biltilhenger 2 30.000 60.000 

Vanntank 1 100.000 100.000 

Totalt   160.000 

 


